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1. Inledning  
Det går inte att förneka internets enorma påverkan på litteratur och bokmarknaden de senaste åren, 

både i förvärvsprocessen och i försäljningssiffror. Det är genom bloggar och sociala medier som 

Instagram, Youtube och Twitter dagens generation hittar kreatörer som de känner en gemenskap 

med och värdesätter högt. Detta har såklart inte undgått de olika bokförlagen som utnyttjar detta till 

sin fördel. Youtubekreatörer, influencers och bloggare med deras flera tusentals (ibland miljontals) 

stora följarskara släpper nu litteratur som cirkulerar kring dem. Det är den här sortens litteratur som  

i denna uppsats kommer att diskuteras och sammanfattas som “Youtubelitteratur”, då Youtube är 

den sociala plattform där majoriteten av dessa nya författare startat sin karriär. 

 Anledningen till att denna uppsats handlar om författare till Youtubelitteraturen är på grund 

av en avsaknad på tidigare analyser och undersökningar. Hur har denna typ av litteratur uppkommit 

och lyckats etablera sig som en seriös litterär genre som som gynnar de stora bokförlagen i en 

enorm skala? Eftersom Youtubelitteraturen är samtida så är det naturligt att leta bakåt i tiden efter 

liknande genrer som uppkommit från tomma intet som också tjänat en förmögenhet åt bokförlagen. 

Ett exempel på detta är vad som kallas “Pulp Fiction” eller på svenska “skräplitteratur” som hade 

sitt genomslag i mitten på 1900-talet med slående lika förutsättningar och slutledning som 

Youtubelitteraturen.  

 Fransmannen och litteratursociologen Robert Escarpit skrev år 1958 Sociologie de la 

littérature där han försökte definiera de sociala faktorerna inom litteratur och bokmarknaden som de 

befann sig i. För att förenkla sin undersökning och skilja på bokmarknaden, så myntade han de 

“populära- samt bildade kretsloppen”. De båda kretsloppen definieras av sitt pris, deras författare 

samt vilka som köper och läser litteraturen. Det bildade kretsloppets litteratur är dyrt, författarna 

uppmärksammas av kultureliten och läsarna är till stor del välutbildade.  Det populära kretsloppets 1

litteratur är billigt, det recenseras aldrig, författarna förblir okända och läsarna saknar en högre 

utbildning.  Skräplitteratur placeras in i det populära kretsloppet, men betyder det att 2

Youtubelitteraturen också automatiskt placeras in där? 

1.1 Syfte och frågeställning  
Föreliggande uppsats har till syfte att undersöka om det har uppstått en ny typ av skräplitteratur med 

samma karaktäristiska drag som liknar den tidigare som växte fram på 1900-talet. Utifrån ett 

 Robert Escarpit, Litteratursociologi, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1970, s. 90-96. 1

 Escarpit 1970, s. 97-102. 2
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historisk kartläggande av skräplitteraturens historia och analys av samtida Youtubelitteratur kommer 

uppsatsen belysa litteraturens närbesläktade likheter. Samt problematiken som innefattar när 

skräplitteraturen kommer på tal. Av detta syfte följer frågeställningar som:  

- Hur har skräplitteraturen beskrivits historiskt?  

- Finns det likheter med samtida litteratur som författats av influencers, Youtubers och bloggare?  

- I vilket av Escapits kretslopp kan Youtubelitteraturen placeras?  
 

1.2 Teori och metod  
Uppsatsen kommer att utgå ifrån ett litteratursociologiskt perspektiv. Litteratursociologi beskrivs 

ofta som en paraplyterm och försöker bringa ljus till litteratur och samhället och deras relation. 

Litteratursociologen Johan Svedjedal beskriver litteratursociologin som ett vetenskapligt perspektiv 

för främmandegöring. En påminnelse till att fiktion är fiktion och inget annat och ett sätt att 

upprätta en analytisk distans till skönlitteraturen.   3

 Det litteratursociologiska perspektivet brukar delas in i tre olika aspekter. Den första 

”samhället i litteraturen” fokuserar på hur litteratur skildrar samhället, om verkligheten i 

skönlitteraturer är igenkännligt eller om den omtolkar eller ändrar på hur verkligheten faktiskt ser 

ut. Den andra aspekten ”litteraturen i samhället” visar på hur litteraturen påverkar vårt samhälle. 

Det kan till exempel vara om litteraturen är politiskt pådrivande, opinionsbildande eller 

representerat av ideologier. Den tredje och sista aspekten är ”litteratursamhället” och grundar sig i 

hur människor behandlar litteratur i samhället. Bokmarknaden och dess utveckling samt bok- och 

bibliotekshistoria faller in här. Frågor som hur mycket litteratur som säljs, hur mycket de kostar och 

hur de marknadsförs är essentiella frågor inom den tredje aspekten.  I denna uppsats kommer alla 4

aspekterna att beröras, dock vissa mer än andra, ”samhället i litteraturen” och ”litteratursamhället” 

kommer att vara viktigare i denna typ av analys.  

 Uppsatsens analysdel kommer att utgå ifrån ett antal värdekategorier framtagna av Torbjörn 

Forslid, Jon Helgason, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark och Anders Ohlsson i Höstens 

böcker: litterära värdeförhandlingar 2013. Dessa värdekategorier användes från början för att 

värdesätta och kategorisera litterära verk som utkom år 2013. En ekonom vid namn David Throsby 

är inspirationskällan till att dela upp värdebegreppen i kategorier för att göra det operationellt. 

 Johan Svedjedal, (red.), Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, 2., [förändrade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.73. 3

 Svedjedal 2012, s. 78-79.4
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Thorsbys egna värdebegrepp som ryms under paraplybegreppet "kulturella värden” är estetisk 

värde, själsligt/religöst värde, socialt värde, historisk värde, symboliskt värde och 

autenticitetsvärde. Forslid med fleras värdekategorier liknar Thorsby på flera plan och det är tydligt 

influerade av honom.  De fem olika kategorierna är:  5

   

Stil- och formvärden: Handlar om det litterära verkets skepnad och struktur, ur både konstnärliga 

och materiella aspekter.  

Kunskapsvärden: Bygger på det litterära verkets förmåga att skildra historisk utveckling och 

kulturell erfarenhet, samt om man via det litterära verket kan lära sig något om världen människor 

lever i.  

Emotionella värden: Detta begrepp vill studera litteraturens känslomässiga aspekt, om eller hur den 

väcker känslor hos läsaren.  

Sociala värden: Fokus inom detta värde innefattar den sociala kontext som sedan utgör en social 

praktik och på vilket sätt det litterära verket kan påverka ens sociala tillvaro. 

Ekonomiska värden: Det centrala inom detta värde är hur den ekonomiska aspekten påverkar den 

litterära dimensionen samt om det finns ett samband mellan dem och om det går att synligöra.   6

  

Värdekategorierna kommer att fungera som ett verktyg för att analysera och sammanlänka dåtidens 

skräplitteratur med dagens litteratur som släppts av internetpersonligheter. Det bör tilläggas att 

uppsatsen inte kommer analysera och jämföra samtida litteratur på exakt samma sätt som dåtidens 

skräplitteratur, utan istället undersöka likheterna och med hjälp av historien försöka definiera 

dagens Youtubelitteratur. Detta är något som granskats förvånansvärt lite i förhållande till den 

mängd Youtubelitteratur som släppts de senaste åren.  

1.3 Material  

Det analyserande materialet kommer huvudsakligen att bestå av diverse böcker om 

skräplitteraturens historia för att kunna kartlägga, förstå samt se hur det analyserades. Yngve 

Lindungs Kiosklitteratur (1977) och Åke Lundqvists Masslitteraturen, Förströelse - förförelse - 

fara? (1977) är två av de verk som används allra mest. Både Lindung och Lundqvists verk är 

 Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark, Anders Ohlsson Höstens böcker: litterära värdeförhandlingar 5

2013, Makadam, Göteborg, 2015, s 73-74. 

 Forslid, Helgason, Larsson, Lenemark, Ohlsson 2015, s. 74-78.6
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skrivna 1977 och uttrycker en del värderande och subjektiva tankar. Delar av det som skrivs i dessa 

verk kommer inte behandlas som direkt fakta, utan ett perspektiv om hur skräplitteraturen sågs på ur 

ett historiskt perspektiv. För att kunna förstå Youtubelitteraturen så har jag valt att använda Joakim 

Lundells Monster, Therese Lindgrens Ibland mår jag inte så bra och Daniel Redgerts Vem fan är 

han?? som generella exempel på denna typ av litteratur. Höstens Böcker kommer användas för att 

strukturera upp och analysera dessa litterära verk, den är central för uppsatsens vara eller icke vara.  

1.4 Tidigare forskning  
Sambandet mellan skräplitteratur och Youtubelitteratur är till synes obefintligt, det har ej forskats 

eller analyserats kring tidigare. När det gäller tidigare forskning så får man istället vända sig mot 

vad som tidigare forskats om inom vardera ämne. Av dessa två så har skräplitteraturen studerats och 

analyserat mycket djupare och mer ingående. I tidigare avsnitt nämndes Lindungs Kiosklitteratur 

och Lundqvists Masslitteraturen, Förströelse - förförelse - fara? som den primära källan till att 

förstå sig på skräplitteraturen. I dessa verk som båda är skrivna 1977, alltså en tid då skräplitteratur 

fortfarande var en typ av litteratur som provocerade, försöker man ta reda på hur de tillverkades, 

vilka som var målgruppen, vad försökte författaren egentligen säga och hur litteraturen speglade 

samhället. I Lindungs verk analyseras sex olika verk utifrån dessa uppräknade premisser, vilket inte 

bara ger en insyn till hur det studeras utan att det är sex analyser som ger läsaren en större bredd 

kring ämnet.  Lundqvists verk är en analys om kiosklitteratur men han använder en ny och enligt 7

honom en bättre benämning på det, masslitteratur.  Lundqvist försöker undersöka skräplitteraturen 8

på ett sätt som skiljer sig från Lindung, istället för att undersöka det litterära verket för sig så ser 

han på det som en gemensam genre och hur det brister på många punkter av vad god litteratur 

innebär. Bara titeln i sig inducerar en negativ bild av denna genre och i analysen är det inte 

uppmuntrande att engagera sig i denna typ av läsning. Lundqvists analys blåser dock lätta 

litteratursociologiska vindar då han belyser den sociala och kulturpolitiska bakgrunden samt de 

ekonomiska villkoren men framförallt läsarens roll och vad deras attityd är till denna typ av 

litteratur.  

 Det andra komplementerande ämnet i denna uppsats finns inte speciellt mycket forskning 

kring, ännu. En bra ingång dock är Linda Hörnfeldts Yrke: influencer - Så gör du karriär på nätet, 

där hon hjälper en i konsten att tjäna pengar på internet. Man får se förbi att syftet för boken är att 

 Yngve Lindung (red.), Kiosklitteraturen: 6 analyser, Tiden, Stockholm, 1977.7

 Åke Lundqvist, Masslitteraturen: förströelse, förförelse, fara?, Aldus/Bonnier, Stockholm, 1977.8
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vägleda människor att tjäna pengar och det är inte intressant för uppsatsen, det som engagerar är en 

förklaring vad en influencer är och gör för något. I boken finns en del intervjuer med influencers 

som ger tips på vad man ska göra och vad man bör undvika.  9

2. Bakgrund 
2.1 Skräplitteraturens historia 
Skräplitteratur eller ”pulp fiction” som det heter, har sitt ursprung i Nordamerika. I mitten på 1800-

talet började publicister och bibliotek producera en ny typ av litteratur. Detta kallades för ”dime 

novels” och var banbrytande när det kom till på grund av det billiga priset, det kom att kallas 

massproducerad sensationslitteratur till arbetarklassen. Det såldes för runt tio cent, därav namnet 

och handlingen bestod av äventyrliga berättelser med framförallt kriminalitet och krig som 

huvudtema.  Ungefär 40 år senare, på 1890-talet så konkurrerades dime-novellen ut av ”pulp 10

magazines”. Många av de titlarna som blivit framgångsrika anpassade sig till pulptidningsformat 

med framgång. Namnet kommer ifrån materialet som det gjordes av, ”pulp” var en restprodukt av 

använt trä som gjordes till ett skört och billigt papper som sedan nyttjades genom att trycka text på. 

Under de nästkommande femtio åren så var det skräplitteraturen som dominerade marknaden och 

hade runt tio miljoner läsare, regelbundet.  11

 Vanligtvis när det skrevs om skräplitteratur i Sverige så påpekas det hur många synonymer 

det gick under. Kiosklitteratur, populärlitteratur, triviallitteratur, massmarknadslitteratur, 

skräplitteratur och kvantitetslitteratur är några av de som nämns i olika typer av böcker och skrifter.  

Alla benämningar inklusive skräplitteratur är historiskt värderande termer på populärlitteratur och 

betyder därmed inte nödvändigtvis att det är skräp eller trivial. Skräplitteraturen är dock termen som 

kommer att användas i denna uppsats, en benämningen som växte fram i större omfattning i början 

av 1900-talets Sverige. Framförallt riktades skräplitteraturen sig mot en mer oerfaren läsgrupp med 

historier om kärlek, äventyr och kriminalitet, historier som skulle vara tilltalande för denna 

läsgrupp. Vanity Fair, en amerikansk kulturtidning, skrev 1933 om skräplitteraturens framfart inom 

den litterära kretsen. Denna oerfarna grupp bestod av yngre människor, arbetarklassen och 

människor som saknade högre utbildning om ens någon utbildning alls.  I början på 1900-talet tog 12

 Linda Hörnfeldt, Yrke: influencer, Brombergs, Stockholm, 2018.9

 Erin A. Smith, ”Pulp sensations”, i The Cambridge companion to popular fiction, Cambridge University Press, David Glover & Scott McCracken 10

(red.), Cambridge 2012, s. 141 & 142.

 Smith 2012, s. 145.11

 Smith 2012, s. 146.12
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sig amerikansk skräplitteratur till Sverige och framförallt via den kände detektiven Nick Carter. 

Nick Carter-litteraturen blev en symbol för vad skräplitteratur var, den ansågs som farlig, 

ohälsosamt och primitiv. Så pass att organiserat motstånd i form av det Socialdemokratiska 

Ungdomsförbundet gick ut offentligt i deras egen tidning och konstaterade följande: ”Ungdom, 

bärare av framtidens kultur, upp till kamp mot smuts och mörker! Ljus över landet, det är det vi 

vilja”. Detta spreds över landet för att försöka motarbeta skräplitteraturen. De ansåg att innehållet 

var värdelöst och smakfördärvande, till och med den tidigare stadsministern Per Albin Hansson 

uttalade sig som ung om skräplitteraturens framfart. Enligt Hansson så var det motbjudande, 

upprörande, ett systematiskt förgiftande för ungdomar och en inkörsport till kriminalitet.   13

 Kampanjerna mot skräplitteraturen fortsatte under några år framöver, med blandad 

framgång. Skräplitteratur skulle få ett uppsving, trots all kritik. Skräplitteraturen slog igenom stort 

på 1950-talet då den nya pocketboken var ett enkelt och billigt sätt att ge ut på. Förlaget bakom 

detta var Pressbyrån. Det var här marknaden blomstrade, genom Pressbyrån så gick det att hitta 

skräplitteratur på runt 13 000 kiosker och affärer runt om i hela landet. Här fick skräplitteraturen en 

bra exponering och blev början till att det sålde lika mycket som tidningar och tidskrifter gjorde.  14

När pocketboken etablerat sig som ett koncept på 60- och 70-talet så var det en succé. Av all 

skönlitteratur som såldes vid den här tidpunkten, motsvarades ca 30% av skräplitteratur. Pressbyrån 

sålde när det nådde sin kulmen runt 500 000 populär pocketböcker i månaden.   15

 De som författade skräplitteraturen var däremot anonyma, trots den enorma spridning som 

deras verk hade. Författarens enda uppgift var att skriva det förlaget behagade, de skulle absolut 

inte uttrycka personliga erfarenheter eller åsikter. Först och främst så var författaren tvungen att 

behärska de genrer som underordnar marknaden, vilket tydde på en avsaknad av frihet och 

kreativitet. Det som stod i centrum istället för författarna var maskineriet och distributionssystemet 

hos förlagen. Författaren var enbart ett litet kugghjul i det stora hela.  16

2.2 Vår tids nya författare - influencers, bloggare och youtubers 
”Influencers”, ”bloggare” och ”youtubers” omfattar dagens bokmarknad och utgör en stor del av de 

författare som toppar listorna som konsumeras av massor av människor, både i Sverige och resten 

 Lindung 1977, s. 8-9.13

 Lundqvist 1977, s. 20-21.14

 Lindung 1977, s. 13.15

 Lindung 1977, s. 30-33.16
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av världen. Att ta reda på vad dessa yrken är och hur de uppkom har en stor betydelse för 

uppsatsens fortgående. Inga av dessa tidigare nämnda yrken fanns innan internet uppfanns. 

 ”Youtubers” kallar sig personer som skapar innehåll på den amerikanska webbsidan Youtube 

som grundades 2005. Skaparna av Youtube hade en idé om att vanliga människor skulle kunna 

skapa egna filmer och sedan dela dem med varandra.  Youtube blev en succé och kan nu ses som 17

en av de största och mest använda webbsidorna i hela världen och naturligtvis blev vissa människor 

populärare än andra. På Youtube kan dess användare ägna sig åt i princip vad som helst, men 

vanligtvis är det informativa filmer i form av undervisning eller videobloggande vilket är att låta 

åskådaren blicka in och följa med i det kreatörerna gör om dagarna. Humor i form av sketcher eller 

liknande och nyhetsrapportering är också frekvent innehåll på plattformen.  

 ”Bloggare” är en person som aktivt skriver i en blogg, som är en slags dagbok som delas 

med resten av världen via internet. Bloggosfär som är den kollektiva benämningen hade sina 

glansdagar före Youtube och la grunden till vad en kunde dela med sig av på internet. De mesta som 

går att göra på Youtube gjordes tidigare i textformat på en blogg. Bloggandet var revolutionerande 

och gav det fria ordet helt nya dimensioner.  18

 ”Influencer” är svårt att definiera men förekommer på de flesta digitala plattformerna, det 

handlar egentligen om hur många följare man har på dem. Den digitala plattformen där de flesta 

influencers arbetar däremot är Instagram som är en bildblogg som låter användare dela bilder med 

varandra på ett simpelt sätt. Instagram har seglat upp som en av de populäraste och mest använda 

sociala medier just nu, med runt 400 miljoner aktiva användare.  Även här kan man hänvisa till 19

Vanity Fair som under våren 2017 gjorde ett reportage för att förklara och förstå vad en influencer 

är, och vad de gör. Företag betalar personer med många följare på Instagram att använda och visa 

upp deras produkter, och erhåller då en hel del pengar för det. I reportaget följer de modeller som 

titulerar sig som ”fashion influencer” som berättar om hur de fakturerar mellan 20 000 och 50 000 

kronor för att posera med en väska eller skor från ett högt ansett klädmärke. Modellerna berättar 

också att antalet följare är det mest betydelsefulla för en influencer, det är ens värde.  I Linda 20

Hörnfeldts Yrke: influencer - Så gör du karriär på nätet beskrivs influencer-yrket som ”en 

 ”Youtube” Britannia Academic https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/YouTube/476061 (2018-03-12).17

 ”Blog” Britannia Academic https://www.britannica.com/topic/blog (2018-03-12).18

 Josh Constine "Instagram Direct unites ephemeral and permanent messaging for 375M users” TechCrunch 11/4 2017 https://19

techcrunch.com/2017/04/11/instachat-direct/ (2018-03-13).

 Sarah Harris ”What Is An Influencer?” Vouge 11/3 2017 http://www.vogue.co.uk/article/what-is-an-influencer (2018-03-17).20

http://www.vogue.co.uk/article/what-is-an-influencer
https://techcrunch.com/2017/04/11/instachat-direct/
https://techcrunch.com/2017/04/11/instachat-direct/
https://www.britannica.com/topic/blog
https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/YouTube/476061
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inflytelserik person med ett starkt varumärke som håller över tid”.  Det handlar om att bygga upp 21

en följarskara som är engagerade och lojala. Det bör tilläggas att det ena yrket inte utesluter det 

andra. En influencer kan även vara en youtuber och bloggare eller tvärtom.  

 Dessa nya yrken har skapat ett nytt kändisskap, människor som är kända på grund av sin 

hängivna publik. Det är publiken som har blivit den skapande arbetsförmågan. Marshall McLuhan 

skrev i Understanding Media: The Extensions of Man att "the medium is the message".  Med 22

internet och Youtube så kan man dock argumentera att media inte är budskapet utan att media är 

publiken själv.  När en person får uppmärksamhet på en plattform som Youtube eller Instagram så 23

är det på grund av publiken, att de bestämmer sig för att kolla och sedan dela med sig, detta skapar 

en lojal men möjligtvis en aning blåögd åskådarmassa.  

 Detta har resulterat i en uppsjö av ny litteratur författad av bloggare, influencers och 

youtubers. Daniel Redgert, Therese Lindgren och Joakim Lundell är några av dessa och alla tre 

släppte en bok under 2017, den litteratur som står i syfte att analyseras. Joakim Lundell, född 1985 

är en av Sveriges absolut största Youtubers och fick sitt genombrott i realityserien ”Kungarna av 

Tylösand”.  På hans Youtubekanal ”Jocke & Jonna” som han driver tillsammans med sin flickvän 24

Jonna beskriver sin kanal på följande sätt: ”följa med i vårt liv med renovering av vårt drömhus, 

graviditeten med vårt första efterlängtade barn och vårt galna bolag!”  Lundell är även i början av  25

en nyligen startad musikkarriär då han 2017 släppte sin debutsingel ”All I Need”.  Therese 26

Lindgren, född 1987 är en av Sveriges största bloggare, influencer och driver en framgångsrik 

Youtubekanal. Enligt Therese själv, ”blandar jag högt och lågt, fult med fint och trams med allvar.” 

på sin kanal och blogg. Therese har även en matlagningsserie ”VEGO med Therese” och en serie 

som heter ”Therese testar” som precis haft premiär på Kanal 5s Dplay.  Daniel Redgert, född 1991 27

är grundare och chef för kommunikationsbyrån Redgert Comms, driver podcasterna ”Tankar 

 Hörnfeldt 2018, kap. inledning.21

 Marshall McLuhan, Understanding media: the extensions of man, Gingko Press, Corte Madera, CA, 2003.22

 David Weinberger ”How the web changed fame” CNN, 17/2 2012 https://edition.cnn.com/2012/02/17/opinion/weinberger-famous-23

web/index.html (2018-03-17).

 Joakim Lundell, http://www.forum.se/forfattare/l/joakim-lundell/ (2018-05-12).24

 ”Beskrivning” Youtube, https://www.youtube.com/channel/UCy8nxID41QLex23-iFiRtIQ/about (2018-05-12).25

 Mathilde Albinsson ”Jockiboi släpper succélåt: Jag visste att det var en bra låt” Aftonbladet,15/2 2017 https://www.aftonbladet.se/26

nojesbladet/a/j5d09/jockiboi-slapper-succelat-jag-visste-att-det-var-en-bra-lat (2018-05-12).

 Om mig, http://www.thereselindgren.se/hej/ (2018-05-12).27

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/j5d09/jockiboi-slapper-succelat-jag-visste-att-det-var-en-bra-lat
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/j5d09/jockiboi-slapper-succelat-jag-visste-att-det-var-en-bra-lat
http://www.forum.se/forfattare/l/joakim-lundell/
https://www.youtube.com/channel/UCy8nxID41QLex23-iFiRtIQ/about
https://edition.cnn.com/2012/02/17/opinion/weinberger-famous-web/index.html
https://edition.cnn.com/2012/02/17/opinion/weinberger-famous-web/index.html
http://www.thereselindgren.se/hej/
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med…” och ”Redgert & Diez”.  Daniel har även hunnit med att vara programledare för Idol under 28

2017. 

 Det som skiljer Yotubelitteraturen från vanliga självbiografier författade av sportstjärnor, 

kulturpersonligheter och musikartister är det traditionella erkännandet. Sport, kultur och musik har 

en plats i samhället som under en längre tid växt fram och människorna inom det har fått ett 

erkännande. Det är vedertaget att människor är intresserad av dem för de skiljer sig från mängden, 

deras historia är intressant. Youtubers och influencers har inte det erkännandet ännu vilket skulle 

kunna bero på avsaknaden av utbildning och träning inom området.  

3. Analys  
3.1 Stil- och formvärden  
Stil och form består av olika karaktärer, det kan både vara i form av litteraturens kvalité och dess 

faktiska materiella struktur. Det är dessa två huvudområden som Torbjörn Forslid med flera skriver 

om i Höstens Böcker. Litteraturens kvalité grundar sig i det konstnärliga uttrycket som om verket är 

njutbart eller hur välskrivet och genomarbetat det är. Om verket ställer krav på läsaren i form av 

tolkningsarbete och motstånd visar det på just kvalité. Den litteratur som däremot hanteras i denna 

uppsats behandlar stil- och formvärden annorlunda. Populärlitteraturens värden vänder sig mer mot 

de olika genrerna och hur förväntningarna och acklimatiseringen till dessa görs. Det kan vara 

huruvida en äventyrsroman är så dramatisk som den brukar vara eller om deckaren är tillräckligt 

spänningsfylld. Det andra huvudområdet handlar om bokens faktiska materiella aspekter, vilken stil 

det har. Det kan vara hur omslaget är designat, vad det säger om boken och om går det att relatera 

till innehållet. Intressant är även hur bokens innehåll är formerat, som till exempel typsnitt eller hur 

texten förhåller sig till sidan den är satt på. Dessa komponenter samspelar tillsammans med 

författarens ord för att skapa en optimal litterär upplevelse.   29

 Åke Lundqvist anser i Masslitteraturen, Förströelse - förförelse - fara? att det inom 

skräplitteraturen fanns ett antal osynliga regler som systematiskt användes av författare för att 

litteraturen skulle skrivas på rätt sätt. Detta går in under det första som handlar om litteraturens 

kvalité, av de två områden som nämns inom stil- och formvärden. Dessa osynliga regler gäller i 

 Johanna Lejon, ”DANIEL REDGERT STARTAR EGET – DET SKA HAN GÖRA”, ELLE, 7/12 2017 https://www.elle.se/daniel-redgert-28

startar-redgert-comms/ (2018-05-12).

 Forslid, Helgason, Larsson, Lenemark, Ohlsson 2015, s. 75. 29

https://www.elle.se/daniel-redgert-startar-redgert-comms/
https://www.elle.se/daniel-redgert-startar-redgert-comms/


�  12

princip alla aspekter som man går igenom när man skriver en bok som faller under kategorin 

skräplitteratur. Det handlar om hur människosynen och personbeskrivningarna ska se ut, om 

kompositionen av tempot och berättarstrukturen samt hur miljön ska skildas. Författaren skulle vara 

helt okänd för den stora massan oavsett om det de skrivit gör sig väldigt bra på marknaden. Detta 

för att man helt och hållet vill rikta uppmärksamheten till verket som försöker säljas; det var 

marknadsanpassande konsumtionsvaror utan särprägel, som Lundqvist skriver.  30

 Författaren i fråga brukade förhålla sig till ett par olika typer av genrer som utgjorde 

majoriteten av skräplitteraturen på marknaden. Dessa genrer nämndes tidigare i analysen men tål att 

beröras igen, deckare, vilda västern och romantik var de tre huvudgenrerna inom skräplitteraturen. 

Inom varje genre fanns också en mer specificerad undergenre som till exempel krigsroman och 

science fiction som går in under deckare. Vardagsrealistiska romaner och thriller-romantik går in 

under romantik. Lundqvist tycker att det trots denna indelning inte var stora skillnader mellan dessa 

huvudgenrer eftersom all skräplitteratur följer i princip samma mönster. Genrerna divergerar 

beroende på var och när berättelsen utspelade sig. Skräplitteraturen nuförtiden är nödvändigtvis inte 

begränsat till dessa tre genrer, men tas upp för att ge ökad förståelse för begreppet. Utöver dessa 

osynliga stilregler som författaren behövde förhålla sig till så anser Lundqvist att det fanns synliga 

formatregler som skulle följas. Författarens litteratur var tvungen att anpassas efter vad marknaden 

och förlaget hade för krav. De flesta serierna inom skräplitteraturen hade ett fast format och varje 

litterärt verk var likställda med varandra. Skräplitteraturens standardformat var tio ark, ett ark är 16 

sidor vilket betyder att den slutliga ska bestå av 160 sidor. Detta kan såklart variera beroende på 

vilken bokserie verket tillhörde, men de enskilda verken som tillhörde serien bestod alltid av samma 

mängd pappersark.    31

 Förlagens strategi för att presentera skräplitteraturen till folket skiljde sig också från de 

tidigare sätten. Först och främst var det seriens namn som syntes mest, inte författarens som förblev 

det sekundära. Vanligtvis syntes titeln i stort typsnitt högst upp på omslaget, förlaget och 

författarens namn fick förpassa sig längre ned i ett betydligt mindre typsnitt. Även i detta fall så 

följer varje titel en mall för vardera serie; omslagen, baksidestexten och typsnitt var alltid samma. 

Böckernas titlar var begränsade och oerhört simpla för att det skulle vara lättförståeligt. Ord som 

väcker känslor och förledande var vanligt, i vilda västern och deckare handlade det om ord som 

”död, äventyr, hård och mord”, medan romantikgenren ofta använde sig av begrepp som ”kärlek, 

 Lundqvist 1977, s. 14 & 19.30

 Lundqvist 1977, s.16-18.31
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längtan och dröm”.   32

 Omslaget var viktigt för skräplitteraturen då det syns utåt och skulle locka folket in i 

kioskerna för att köpa dem. Trots att det är så pass viktigt så lade förlagen inte speciellt mycket 

kraft på omslaget då det egentligen inte hade någon koppling till själva handlingen i det litterära 

verket.  Omslagsbilderna beställdes ofta från utlandet av agenturer som antingen fotade eller 33

illustrerade ett omslag till förlaget, detta i många fall utan att överhuvudtaget läsa verket.  34

Omslaget beror på vilken av genrerna det berör. Omslagsbilden till en romantisk roman bestod av 

en ung blond kvinna i förgrunden med en man, ett barn eller ett djur i bakgrunden. Vilda Västerns 

typiska omslagsbild bestod av en man och hans revolver. Deckaromslaget omfattades även där av 

en man och hans pistol med denna gång ackompanjerad av en lättklädd kvinna som företrädesvis 

skulle vara blond. Det gjordes reklam för detta på ordinära platser, där den stora massan rörde sig, 

som i tunnelbanan och på annonstavlor och pelare i innerstaden, för det var dem man ville övertala 

att köpa litteraturen.  35

 Efter att ha undersökt skräplitteraturens form och stilvärde under dess framfart, hur ser då 

den samtida Youtubelitteraturen ut ur detta perspektiv? Till en början borde det konstateras att det 

finns nästintill ingenting skrivet om denna typ av litteratur, av denna anledning blir de tidigare 

källorna gällande skräplitteraturens stil och form ännu viktigare. De agerar som understöd för hur 

analysen av Youtubelitteraturen kommer att se ut.  

 Om man ser över litteraturen som släpptes av Youtubers och influencers under 2016 och 

2017 som Lundells Monster, Lindgrens Ibland mår jag inte så bra och Redgerts Vem fan är han?? 

så är alla författade på samma sätt trots att det är olika former av innehåll. I denna litteratur så står 

författaren i centrum och vad boken sedan handlar om utgår ifrån författarens egna erfarenheter. 

Redgerts bok berättar utifrån sitt liv hur han uppnådde sin dröm att få jobba inom mediabranchsen i 

Stockholm och umgås med kändisar.  Lundell skriver om sin mörka bakgrund och hur han 36

lyckades ta sig ifrån det och sedan bli upphovsman till en av Sveriges mest populära 

Youtubekanaler.  Lindgren berättar om sina egna erfarenheter kring psykisk ohälsa och hur det 37

 Lundqvist 1977, s. 20.32

 Lundqvist 1977, s. 20.33

 Lindung 1977, s. 26.34

 Lundqvist 1977, s. 28.35

 Daniel Redgert, Vem fan är han??, Tukan förlag, Västra Frölunda, 2017.36

 Joakim Lundell, Monster, Forum, Stockholm, 2017.37
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tillsammans med hennes framgångar går ihop.  På samtliga böckers omslag pryder ett stort porträtt 38

på författaren själv med deras namn och bokens titeln i ett stort, skrikigt och särpräglat typsnitt.  

 Gällande bokens interna utformning skiljer sig Youtubelitteraturen från den traditionella 

litteraturen. Istället för det klassiska Times New Roman-typsnittet på ett antal hundra textkompakta 

sidor så har böckerna ett unik typsnitt och ovanligt luftig mellan textraderna. Redgerts bok är 200 

sidor lång, men varannan sida består inte av en text, utav en uppsjö av bilder och blanka sidor med 

citat av Daniel själv.  Språket i litteraturen är lättläst, skrivet med en simplicitet och ett samtida 39

språkbruk för att kunna relatera till deras redan etablerade målgrupp. Dessa strukturer gäller 

samtliga böcker som tagits upp och påminner om hur en blogg brukar skrivas, korta kapitel med 

tillhörande bilder på sig själv och sina åsikter. Detta är inte speciellt förvånande då alla har en 

bakgrund som bloggare. Stil- och formvärde är högt en viktig del i genren, hur litteratur utformas 

och presenteras definierar vad som är och inte är Youtubelitteratur.   

3.2 Kunskapsvärden  
Litteratur har under en lång tid agerat som en kunskapskälla till att förstå människor och samhället. 

Litteratur och hur väl det reflekterar livet och verkligheten har historiskt setts som ett värdefullt och 

återkommande kriterium. Forslid med flera tar upp två aspekter som kunskapsvärdet bestäms 

utifrån. Det första cirkulerar kring vilken kunskap de rymmer, om kulturella erfarenheter eller 

historiska företeelser går att urskilja i det litterära verket. Den andra aspekten berör den existentiella 

och etiska dimensionen inom litteraturen. Det handlar om kunskap i form av insikt i moraliska 

dilemman samt mänsklig existens. Kan litteraturen på något sätt öppna upp och ge läsaren en större 

förståelse och djup i vad mänsklighet är och vad att vara människa betyder?  40

 ”Må denna kulturkamps lösen bliva: Endast det bästa är gott nog åt folket”. Så löd 

Arbetarnas Bildningsförbunds slutord när de i skräplitteraturens begynnelse drev kampanj mot det. 

Det ansågs att litteraturen förpestats med dessa kapitalistiska och kommersiella krafter och sedan 

systematiserats var vedervärdigt, av flera anledningar, en av dem var just avsaknaden av kunskap 

och djup.  Och enligt Lindung och Lundqvist har de till en viss del har rätt. Lindung och Lundqvist 41

argumenterar för att skräplitteraturen brister när det kom till kulturella erfarenheter eller historiska 

företeelser för att förstå vårt samhälle. Avsaknaden av kunskap och djup berodde på att 

 Therése Lindgren,  Ibland mår jag inte så bra, Forum, Stockholm, 2016.38

 Redgert 2017, s. 181-182.39

 Forslid, Helgason, Larsson, Lenemark, Ohlsson 2015, s. 75-76.40

 Lindung 1977, s. 12. 41
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skräplitteraturen i stort sett grundade sig på breda klichéer som finns i samhället, detta kombinerat 

med både en dramaturgi och ett narrativ som använts otaliga gånger innan, både inom den genren 

men även andra. Dessa klichéer genomsyrade det mesta i en skräplitterär bok, och oftast var det 

utopiska klichéer, det vill säga myter, om människan och dess tillvaro. Det kunde handla om 

personlig lycka i form av den stora kärleken eller rikedom och överflöd, eller på ett mer allmänt 

plan striden mellan den goda och onda sidan, som alltid slutade lyckligt med den goda sidan som 

segrare.  Kärleken var sentimental, ytlig och kan beskrivas som dumromantisk, med könsroller 42

som var traditionella och oföränderliga. Den ”goda” sidan gjorde sällan fel och våldet från deras 

sida glorifierades till skillnad från den onda sidan. Huvudkaraktärerna som ofta framställdes som 

hjältar men även dem var statiska och undermänskliga, primitiva, känslokalla och förföljd av våld 

och död. Samhället där de onda och goda krafterna utkämpar sin strid skedde på grund av rasistiska, 

sadistiska eller fascistiska ideal av skurken. Istället för självinsikt och självrannsakan menar 

Lundqvist att de anonyma författarna arbetade med okritiska, fördomsfulla, ytliga och konservativa 

schablonbilder av människor, samhället och världen.  Detta är Lundqvists och Lindungs uttalanden 43

och speglar nödvändigtvis inte hur det såg ut då och inte hur det ser ut nu. Det är däremot ett 

intressant perspektiv att ha i åtanke vid en studie av skräplitteratur.  

 Trots att det möjligtvis finns en avsaknad av kunskap och djup i texten, så finns en annan 

typ av lärdom att ta del av. Kunskapen i skräplitteraturen som kunde urskiljas grundade sig just i 

människorna som läste den, det sa något om samhällets tillstånd. Man kan undersöka varför 

människor läser denna typ av litteratur, vilken samhällsgrupp de tillhör och hur det påverkar dem. 

Till exempel fungerar skräplitteraturen som perfekt eskapistisk litteratur då den är lätt att ta till sig 

men uppfyller ändå någon form av litterär upplevelse. Då kan man fråga sig varför dessa personer 

behöver en stunds vila från verkligheten.  Vad fick en till att köpa skräplitteratur? Var annan 44

litteratur för dyr? Fanns det inget intresse av annan litteratur? Detta är bara ett axplock av vilka 

frågor som uppstår när man zoomar ut från texten och istället ser till skräplitteraturens konsumenter. 

Samtidigt behövs även skräplitteraturen som en motpol mot den högre litteraturen, det behöver 

finnas en debatt kring litteratur för att utveckling ska ske. Skräplitteraturen på 1900-talet sålde en 

hel del exemplar, varför det gjorde och vilken samhällsgrupp som var dominant kommer 

kommenteras mer djupgående under de emotionella och sociala värdebegreppen.  

 Lundqvist 1977, s. 34. 42

 Lundqvist 1977, s. 35. 43

 Lundqvist 1977, s. 36.44
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 Vilken kunskap kan då Lundell, Lindgren och Redgert dela med sig av? Både Ibland mår 

jag inte så bra och Vem fan är han?? är kategoriserad som facklitteratur och handbok. Ibland mår 

jag inte så bra blev, enligt försäljningsstatistik från Bokinfo år 2016 den mest sålda bok inom 

kategorin facklitteratur.  Facklitteratur omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande 45

texter.  En handbok beskrivs som en någorlunda fullständig översikt och vägledning inom ett 46

specifikt ämnesområde.  Redgerts handbok i hur man lyckas bli känd i Stockholm kvalar tekniskt 47

sett in som en handbok. Eftersom handboken till fullo grundar sig på hans eget liv och egna 

erfarenheter blir denna fullständiga översikt bara en översikt över hans eget liv. Det går att relatera 

och ta del av boken trots att man inte heter Daniel Redgert, men när man kategoriserar den som 

handbok och sedan grundar den helt på sina egna förutsättningar blir det betydligt svårare att 

använda detta verk som en handbok. Om det istället kategoriserats som en självbiografi, som är en 

litterär genre där författaren skildrar sitt eget liv och utveckling så hade detta problem inte uppstått.  

 Lindgrens bok fördjupar sig i psykisk ohälsa och hur hon bekämpade den. De olika kapitlen 

vecklar ut sig på likartade sätt under bokens gång, Lindgren skriver om sitt liv och diverse 

händelser som kan kopplas till hennes egna psykiska problem, för att sedan i slutet hänvisa till tips 

som hjälpte henne i denna situationen. Tipsen grundar sig inte på några vetenskapliga källor. I vissa 

fall är det ”vetenskapligt bevisat” trots att det fortfarande inte hänvisas till en källa.  

 Trots detta finns det en del kunskap att ta del av. Kulturella erfarenheter är synonymt med 

alla tre verk. Samtliga bygger just på deras egna erfarenheter med olika bakgrunder och kulturer, det 

vill säga kunskap om de olika personerna finns att hitta. Men kan dessa litterära verk utmana en på 

djupare plan? På grund av det simpla språket och bristen på originalitet i handling och stil finns inte 

mycket kunskap att erhålla. Klichéerna är relativt uppenbara. När Redgert tar upp två sidor med 

citatet ”Sluta aldrig drömma” eller Lindgren som skriver att ”Du är stark, vacker och du duger”, blir 

man verkligen motiverad eller inspirerad? De är inte det första att använda sig av denna form av  

klyschor och sannerligen inte de sista.  

 Samtidigt finns precis som med skräplitteraturen, en kunskap att hämta om verkets 

konsumenter och samtiden i allmänhet. Dessa influencers kommer från en icke-litterär bakgrund 

men lyckas sälja oerhört många exemplar av sin bok. Anledningen till detta beror på den kopiösa 

mängd publik de redan har på andra kanaler såsom Youtube och Instagram. Det visar på 

 Sölve Dahlgren ”Årets mest sålda böcker i Sverige 2016 - Facklitteratur - Topplista” Boktugg 10/1 2017 http://www.boktugg.se/45

2017/01/10/arets-mest-salda-bocker-sverige-2016-facklitteratur-topplista/ (2018-04-07).

 Nationalencyklopedin, facklitteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/facklitteratur (hämtad 2018-04-13).46

 Nationalencyklopedin, handbok. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/handbok (hämtad 2018-04-13).47

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/handbok
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/facklitteratur
http://www.boktugg.se/2017/01/10/arets-mest-salda-bocker-sverige-2016-facklitteratur-topplista/
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hängivenhet av publiken, att de står bakom och kommer stötta vad än personen väljer att göra. Det 

visar också på en bra marknadsföring av sig själv och boken. Trots det är kunskapsvärdet hos 

Youtubelitteraturen lågt, då de två kriterium som Forslid med flera skriver om ej går att finna i den 

berörda genren. Mycket av det som berörts under Youtubelitteraturens kunskapsvärde kommer att 

behandlas vidare under nästa avsnitt, det emotionella värdet.  

3.3 Emotionella värden  
Det emotionella värdet handlar om att förstå det litterära verkets känslomässiga aspekter. Hur 

förmedlar och väcker det känslor hos läsaren? Det kvittar vilka typer av känslor som potentiellt 

uppstår; avsky, komik eller älskvärdhet är lika viktiga inom detta värde. Känslorna kan också 

variera i form av utlopp, det kan bara vara ett litet pirr i magen, gapskratt eller hjärtklappning.  I 48

Höstens Böcker benämns Cristina Fischer Brun och hennes verk Why Literature där hon skriver om 

den envisa föreställningen kring det känslomässiga värdet inom det bildade kretsloppet, som 

förknippas med att vara professionell, utbildande och manlig. Där menar hon att känslor i samband 

med den litterära texten ska vara obefintligt.  Rita Felski, en som också har skrivit om litteratur i 49

samband med känslor. I Uses of Literature tar hon upp att känslor är frekvent inom det populära 

kretsloppet, för den oskolade läsaren, men argumenterar för att det inom högre litteraturen finns 

konkreta känslosamma drag, som till exempel handlar om inlevelsen hos läsaren.   50

 Lindung skriver i Kiosklitteratur om skräplitteraturens och dess främsta emotionella känsla, 

som enligt honom var spänning. Det Lindung skriver om det emotionella är en åsikt grundat på 

egna premisser och bör överses med ett visst avstånd. Spänning är nödvändigtvis inte 

skräplitteraturen främsta känsla. Det var hursomhelst en känsla som han grundade på litteraturen 

och dess handling som bestod av chockartade händelser och beteenden. Läsaren oroade sig för 

karaktärerna, man undrade hur eller om protagonisten kommer klara sig, hur antagonisten skulle 

avslöjas och besegras. Händelseförloppets kontinuerliga spänning som i slutet resulterande i 

protagonistens lycka och antagonistens olycka hade en befriande känsla. Händelseförloppet bygger 

på läsarens inre och primitiva behov, både socialt och psykologiskt. Det kan vara som tidigare 

nämnts, bara känslan att komma ifrån vardagen, utan en närmare tanke på hur karaktärerna 

 Forslid, Helgason, Larsson, Lenemark, Ohlsson 2015, s. 76. 48

 Cristina Vischer Bruns, Why literature?: the value of literary reading and what it means for teaching, Continuum, New York, 2011 s. 49

40.

 Rita Felski, Uses of literature, Blackwell Pub, Malden, Mass., 2008 s. 51-76.50
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skildrades eller vad för typ av samhälle det utspelades i.  Det fanns en typ av utopisk funktion som 51

skräplitteraturen genererande. Det fanns en bättre värld än den läsaren själv befann sig i. Inte 

nödvändigtvis en bättre värld i form av levnadsstandard, utan en värld där man jämförde sig med 

huvudpersonen och dess goda handlingar och prestationer. Istället kunde det vara kontraproduktivt, 

att skräplitteraturen framkallade en känsla av missnöje och att någonting saknas i det verkliga 

livet.  Enligt Scott McCracken som skrivit Pulp: Reading popular fiction kunde detta dock ha en 52

positiv effekt på läsaren. En sorts tändvätska som kunde få läsaren att göra drastiska förändringar 

eller åtminstone börja fundera på en omväxling, något annorlunda och bättre.  53

 Precis som påpekats tidigare i uppsatsen så kan litteratur påverka på fler sätt än det textuella 

innehållet. Skräplitteraturen har alltid haft ett motstånd från det bildade kretsloppet och rörde upp 

en massa känslor när den gavs ut. Representanter från den goda litteraturen ansåg att 

skräplitteraturen var farlig och hotade den goda litteraturen. I Masslitteraturen, Förströelse - 

förförelse - fara? anser författaren Lundqvist att detta inte bara drabbat litteraturen, utan hela 

samhället, något han kallar masskulturen. Masskulturen innebar all typ av populärkultur; olika typer 

av tidningar, popmusik, film, tv-underhållning är några exempel Lundqvist räknar upp. Dessa 

kulturella uppdelningar hade en rad gemensamma saker, vissa som successivt hade formats till detta 

och vissa som skapades från början. Det grundade sig i de nya kommersiella krafterna som gjorde 

att masskulturen dominerades av en enklare form med en schematiserad människouppfattning med 

inrikting på framgångs- och lyckodrömmar och andra elementära känslor som kärlek och hat. Det 

var inget unikt för litteraturen, det gällde kultur i allmänhet.  Begreppet masskultur och sättet 54

Lundqvist tolkar det behöver inte stämma varken då eller nu. Det är hans egna ord och det bör här 

finnas en viss distans gentemot det, men det är fortfarande ett intressant perspektiv då det 

fortfarande skulle kunna appliceras och jämföras med dagens kulturella samhälle. Vidare anser 

Lundqvist att människor avskydde skräplitteraturen, den var full av fördomar, frånstötande 

värderingar och anti-sociala attityder. Typiska könsroller som ett ideal, förhärligande av våld som 

problemlösande och felaktiga föreställningar av världen. Även att det på några decennium lyckats 

växa från ingenting till en jättemarknad och sälja miljontals böcker per år. Skräplitteraturen 

introducerade en mer vulgär och råare sida av bokmarknaden enligt Lundqvist.  Ungdomar skulle 55

 Lindung 1977, s.41-42.51

 Glover & McCracken 2012, s.13.52

 Glover & McCracken 2012, s.14.53

 Lundqvist 1977 s. 130.54

 Lundqvist 1977, s. 130-133.55
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påverkas negativt genom att bli mer våldsamma och få ett mer brottsligt beteende. Det liknar den 

debatt som fanns på 80-talet med videovåldet, men även den nuvarande diskussionen med 

våldsamma tv-spel och dess inverkan på konsumenterna.  Skräplitteraturens emotionella värde var 56

tvetydigt, men en sak är klar - att framkalla känslor är något som är viktigt för skräplitteraturen.  

 Det emotionella värdet i Youtubelitteraturen är viktigt och ett värde som det läggs mycket 

krut på. Om man ska se på denna typ av litteratur från ett objektivt perspektiv så både förmedlar och 

väcker den känslor på samma sätt. Känslorna cirkulerar kring hur det går för huvudkaraktärerna, 

som i detta fall också är författarna. De börjar med att bygga upp sin nuvarande position som 

Youtubekreatör och influencer som att de har nått toppen av berget, att de har lyckats. Med den 

informationen i bakhuvudet berättas då historien om deras brokiga och svåra väg dit. Det är här de 

affektiva känslorna tar över, man ska bli överväldigad av deras resa till toppen, att de lyckats ta sig 

igenom så svåra prövningar. Det ska finnas mer av en inspirerande sinnesstämning när man läst 

klart boken, vilket i sig inte behöver vara något negativt. Kristoffer Andersson är kulturskribent på 

Aftonbladet och en av de få som recenserat Vem fan är han??. I sin recension är han kritisk till i 

princip allt som har med bokens tematik och handling att göra. 

   
  Kort sammanfattat gör du så här: hata din omgivning som tonåring, ta kneg på    
  Donken för att finansiera supandet/nätverkandet på huvudstadens hippa krogar och   
  när en dröm om att det faktiskt finns en skatt vid regnbågens slut. Detta var Daniel   
  Redgerts metodik, liksom den en gång också var min. Daniel Redgert drömde om   
  sus och dus, och han fick det. Han blev, som en karriär inom pr numera stavas,    
  ’mäktig’.  57

Andersson resonerande kan leda till frågor som förundrar sig över varför dessa influencers och 

youtubers känner att de behöver släppa en bok? Samtliga befinner sig redan på plattformar där de är 

bland dem största i Sverige som Youtube och Instagram.  Plattformar där de gör samma sak som i 58

sina böcker, berättar om sina liv. Eftersom litterära verk är endimensionella i det fallet att det enbart 

går att läsa så begränsar de sig själva. I en Youtube-video går det utrycka sig både visuellt och 

auditivt, vilket skulle kunna resultera i att historierna kan få ett högre emotionellt värde på grund att 

det just är flerdimensionellt. Det går att visa och enklare uttrycka en känsla i det formatet vilket 

hittills också varit ett vinnande koncept för dem.  

 [osign.] ”Moralpaniken som kom av sig” Skånska Dagbladet, 27/12 2010 http://www.skd.se/2010/12/27/moralpaniken-som-kom-av-56

sig/ (2018-04-17).

 Kristoffer Andersson ”Sorglig jakt på makt och status” Aftonbladet, 4/8 2017, https://www.aftonbladet.se/kultur/a/eVrVa/sorglig-jakt-57

pa-makt-och-status (2018-04-18).

 Socialblade, https://socialblade.com/youtube/user/theresejlindgren (2018-04-18); Socialblade, https://socialblade.com/youtube/58

channel/UCy8nxID41QLex23-iFiRtIQ (2018-04-18).

http://www.skd.se/2010/12/27/moralpaniken-som-kom-av-sig/
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https://www.aftonbladet.se/kultur/a/eVrVa/sorglig-jakt-pa-makt-och-status
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 En annan känsla värd att behandla är Youtubelitteraturens plats i samhället. Sara Meidell, 

kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren skrev en tankeväckande krönika om Lundells Monster när 

den precis hade kommit ut. I krönikan beskriver hon känslan av obekvämlighet och rädsla när 

hennes dotter ber henne köpa hem Monster och läsa den för henne. Meidell kommenterar inte 

mycket kring bokens textuella innehåll, men vad boken får henne att känna. På det här sättet 

avslutade hon sin krönikan.  

Vad är du rädd för? Ja, kanske detta – kanske handlar tyngden i väskan när jag bär hem   
Joakim Lundells Monster inte om att bära hem en samtidsyttring som ter sig banal och vars   
världsbild man svårligen delar. Kanske handlar det i stället om en skräck inför att inte känna   
igen vare sig de fält på vilka samtidens stora frågor avgörs eller vilka de banerförare är som   
starkast lyckas formulera något – vad? – av relevans för framtiden. En insikt som är att stirra   
sin egen död i vitögat en stund.  59

  

Meidell beskriver en känsla som många kan känna igen sig i, oförstånd för nymodigheter inom 

litteratur. Att stå inför någonting utan att förstå vad det betyder för framtiden. Det beskriver 

träffsäkert det emotionella värde som Youtubelitteraturen besitter i form av begriplighet för 

människor. Det emotionella värdet hos Youtubelitteraturen är påtagligt och precis som med 

skräplitteraturen är det genren i sig som berör, inte det litterära innehållet.  

3.4 Sociala värden 
Det sociala värdet handlar om samspelet mellan människor och litteratur. Inom litteraturen finns en 

social infrastruktur som består av en social kontext och en social praktik. En viktig aspekt av det 

sociala värdet är att litteratur har förmågan att få en att känna tillhörighet och en plats i världen. 

Inkludering och exkludering är båda viktiga perspektiv inom det sociala värdet, antingen att känna 

grupptillhörighet eller genom litteraturen känna en sällsynthet i sig själv och sin identitet. Detta kan 

få utlopp på flera sätt, där bokcirklar och bokmässor är exempel på sådana platser. Internet en viktig 

mötesplats, en plats där människor och litteratur hittar varandra.   60

 Skräplitteraturen har alltid tillhört "samhällets lägre skikt” enligt Lundqvist. I 

Masslitteraturen, Förströelse - förförelse - fara? används statistik som han backar upp det 

påståendet med. Enligt en tysk läsarundersökning i slutet på 1970-talet så hade 77% av läsarna 

 Sara Meidell ”Joakim Lundells bok gör mig rädd” Västerbottens-Kuriren, 13/10 2017, https://www.vk.se/2118001/joakim-lundells-59

bok-gor-mig-radd (2018-04-19).

 Forslid, Helgason, Larsson, Lenemark, Ohlsson 2015 s. 77.60
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ingen högre utbildning på folkskola eller yrkesskola och 78% var arbetare av något slag. Detta är 

statistik som är framtagen på 1970-talet och är ingen legitim källa till att skräplitteraturen och 

arbetarklassen hör ihop.  Lundqvist fortsätter med att skriva om arbetarklassens och att deras 61

tillvaro påverkade deras egna liv, deras attityd, känslor och erfarenheter. I skräplitteraturen kunde 

man hitta vissa liknande aspekter med arbetarklassens egna liv, och i med det bildades en 

samhörighet, att litteraturen tillhörde dem. Det fanns många exempel på varför det var såhär. Vid 

sidan av arbetet var familjen och vänner det viktigaste. Andra delar av samhället som myndigheter 

och organisationer intresserade inte arbetarklassen och var en främmande värld. Samma som i 

skräplitteraturen, politik och samhällsproblem var inget som präglade handlingen. Skräplitteraturens 

patriarkala inslag påminner också om arbetarklassens familjesituation. Mannen var överhuvudet 

med sin inkomst och fysiska styrka där oenigheter inte löses med diskussion utan med våld. Det 

fanns även en avsaknad av självdistans, förmågan att sätta sig in i andras situationer som band 

samman dem båda. Detta berodde på bristen av språklig och intellektuell träning vilket ledde till 

både psykologiska och kognitiva konsekvenser.   62

 De olika genrerna inom skräplitteraturen spelade också en roll här. Lundqvist anser att de 

skissartade personbeskrivningarna kändes igen av arbetarklassen och tilltalade deras begäran av 

reflektion. När det kommer till romantikböckerna var det extra tydligt. Ofta utspelades de sig i en 

högre samhällsklass än vad läsarna själv tillhörde men beskrevs som att det var arbetarklassens 

regler och principer som gällde. Huvudkaraktären var enkel, saknade intelligens och världsvana 

med kärlek som huvudtema. Kärlek associerades alltid med någon form av materiell vinning, att en 

ung flicka gifte sig med en rik man till exempel. Att delar av arbetarklassen kunde relatera till detta 

var ingen överraskning, en huvudkaraktär som lyckades klättra upp ett snäpp på samhällsstegen.  63

Det var inte bara arbetarklassen som fann inkludering i skräplitteraturen. Konnässörer av högre 

litteratur fann gemenskap i att ogilla den nya litteraturen, som kommenterades tidigare i 

analysdelen. I sitt motstånd var agendan att skräplitteraturen var farlig. Detta gjorde såklart att man 

högaktade sin egen litteratur, den intellektuella, ännu mer. Diskussioner uppstod där man kunde 

ställa dessa två typer av litteratur mot varandra, och det är vad det sociala värdet handlar om, 

diskussioner mellan människor om litteratur. När det kommer till denna diskussion om 

skräplitteratur och dess tillhörighet till arbetarklassen så är ingenting bevisat. Det är inte förvånande 

att denna koppling görs av i detta fall Lundqvist, men det gör inte hans ord till fakta, men det är 

 Lundqvist 1977, s. 116.61

 Lundqvist 1977, s. 117.62

 Lundqvist 1977, s. 118.63
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hursomhelst en intressant reflektion inom ämnet.  

 Youtubelitteraturen har sitt ursprung på internet, i form av att författarna där fick 

uppmärksamhet för första gången. Internet är också något som genomsyrat litteraturens sociala 

värde. På sina individuella plattformar på Youtube och Instagram har de redan flera hundratusentals 

fans och i och med det finns en existerande gemenskap bland människor som redan gillar 

författaren. Det gör att grupptillhörigheten till en viss del redan existerar, att man tillsammans med 

mängder av människor är ett fan av denna person. Demografin av deras publik finns på deras 

Youtubekanal, men är ej tillgänglig, om inte kreatörerna själva vill att den informationen ska vara 

tillgänglig. Däremot är det välkänt att mestadels av deras följare är barn och unga vuxna, men också 

en och annan över 30.  Den sociala kontexten finns på internet. Vilket betyder att den sociala 64

praktiken ter sig att även uppstå på internet. Ett bra exempel på detta är hur Lundell och Lindgren 

agerade på sina sociala medier i samband med deras boksläpp. Lundell släppte en video där han 

högläste första kapitlet ur sin bok.  Videon fylldes av kommentarer, vad de som lyssnat tyckte om 65

boken, och vad de kände. En smart taktik på många plan men framförallt finns den där för folk att 

ventilera sin åsikt, folk återvänder fortfarande till videon för att kommentera vad de tyckte om 

boken. Lindgren gjorde likadant, dock utan högläsning, en video där hon pratar om sin bok.  Att 66

följarna finner författarnas historier intressanta och inkluderande beror på deras relation till 

författaren. De har under en längre tid följt författarens liv på internet och ser dem som en nära vän 

jämfört med en avlägsen person som skrivit en bok om deras liv. Sedan handlar verken om ordinära 

liv, om problem som de flesta kan relatera till.  

 Utöver deras egna kanaler så får dessa författare en massa uppmärksamhet i traditionell 

media. Ann Steiner skriver i Litteratur i mediasamhället om att Sverige och dess tv-program som 

handlar om litteratur. Det var på 1960-talet via public service som det började sändas program om 

kultur och litteratur genom Bokhörnan. Sedan dess har Röda Rummet, Bokbussen och Läslustan 

varit populära, och program som Babel och Kobra som fortfarande sänds. Dessa program utesluter 

dock skräplitteraturen och riktar sig explicit mot litteratur som tillhörde det bildade kretsloppet. När 

det litterära verk fick exponering i TV så ökade försäljningen.  2008 lanserade TV4 programmet 67

Malou efter tio, ett program inspirerat ifrån amerikansk TV och Oprah Winfrey. Hon hade 

 [osign.] ”Alla ungdomar tittar på Youtube” Dagens Nyheter, 19/10 2017, https://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-ungdomar-tittar-pa-64

youtube/ (2018-04-22).

 ”Läser min självbiografi för er!”, Youtube https://www.youtube.com/watch?v=e2-sotwTKII (23/4 2018).65

 ”LYSSNA PÅ MIN BOK GRATIS! (i samarbete med Nexotry)”, Youtube https://www.youtube.com/watch?v=1aCrEOMW1G8&t=309s 66

(23/4 2018).

 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 215.67
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programmet The Oprah Winfrey Show där ett ständigt inslag var hennes bokklubb. Bokklubbens 

unika koncept var att prata om litteratur som inte klassades som ”hög” eller ingick i det bildade 

kretsloppet. I Malou efter tio hade även de en bokklubb med samma idé. Steiner skriver att 

bokklubben skapade en samhörighet och ett socialt rum där så kallade ”icke-läsare” kunde diskutera 

litteratur. Kathleen Rooney som benämns av Ann Steiner och har skrivit Reading with Opera menar 

att på grund Opera och Malou (trots att hon inte nämns) har omvandlat litteratur och läsning från en 

privat och personlig sysselsättning till en masskonsumtion som påverkas av media.  Både Lundell 68

och Lindgren har deltagit i Malous program eller dylikt på TV4 och gjort reklam för deras böcker.   69

Det pratades inte om bokens litterära värde och storhet, det handlade, som det brukar, om deras liv 

och bakgrund. Detta är en demonstration över vilken påverkan tv och andra medier har över det 

sociala värdet av litteratur. Youtubelitteraturens sociala värde med sin tydliga plats på internet och 

allmänt i mediasfären gör dess sociala värde högt, där både inkludering och exkludering sker.  

3.5 Ekonomiska värden 
Det ekonomiska värdet enligt Höstens Böcker är nödvändigt för att förstå litteraturens kulturella 

värde. Ett litterärt verk som ska sälja bra kräver inte bara produktivt tänk och agerande, det behövs 

ett ekonomiskt övervägande och strategi. Hur det litterära verket har lockat till sig annonsörer och 

läsare och om de lyckades är en central fråga för det ekonomiska värdet. Olika dimensioner som 

också kan vara relevanta inom det ekonomiska värdet är marknadsföring, författarroyalty, säljsiffror 

och reklam. Detta är lättare sagt än gjort då förlagen inte brukar dela med sig kring frågor som hur 

bra verket sålt eller vad budgeten för marknadsföringen var. Forslid och det andra konstaterar att det 

finns få perspektiv som det råder sånt hemlighetsmakeri som litteraturens ekonomiska värden. 

Litteratur måste behandlas försiktigt, speciellt när ekonomi är huvudfrågan och förstå att ett högt 

ekonomiskt värde nödvändigtvis inte betyder högt kulturellt värde. Ett litterärt verk kan vara billigt 

och bra, men också dyrt och dåligt.  70

 Statistik om hur skräplitteraturen sålde på 1970-talet finns det däremot mängder av. I både 

Kiosklitteratur och Masslitteraturen, Förströelse - förförelse - fara? redovisas alltifrån vad det 

kostade till hur mycket som såldes. Under 70-talet utgjorde skräplitteraturen 30% av den totala 

 Steiner 2015, s. 216.68

 ”Joakim Lundell lämnades bort av sin mamma: "Fick höra att jag var ett vandrande psykfall”” Youtube https://www.youtube.com/69

watch?v=kNrDaDm-i9Y, ”Youtube-stjärnan Therése Lindgren trodde hon skulle dö - Malou Efter tio (TV4)”, Youtube https://
www.youtube.com/watch?v=8ckHGhr_cjE&t=5s (24/4 2018).

 Forslid, Helgason, Larsson, Lenemark, Ohlsson 2015, s. 78.	70

https://www.youtube.com/watch?v=kNrDaDm-i9Y
https://www.youtube.com/watch?v=kNrDaDm-i9Y
https://www.youtube.com/watch?v=8ckHGhr_cjE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=8ckHGhr_cjE&t=5s


�  24

skönlitterära utgivningen. Pressbyrån som var en av de största försäljarna av skräplitteratur och 

redovisade ungefär 500 000 sålda exemplar per månad. Detta betydde att man sålde kring 6 

miljoner exemplar per år till ett värde av 28 miljoner kronor.  Enligt litteraturutredningar som 71

Lundqvist presenterar, ska det i mitten av 70-talet funnits 545 olika titlar som klassades som 

skräplitteratur. Genomsnittligt ska varje enskild titel sålt mellan 13 000 och 17 000 exemplar. Dessa 

titlar rapporterats kosta runt tre kronor styck hos Pressbyrån, eller som Yngve Lindberg skriver, ett 

pris överkomligt för alla. Anledningen till att de sålde så bra var för att man omringade folk med 

det. Skräplitteraturen kunde genom Pressbyrån spridas i samhället, till 13 000 butiker, varuhus, 

kiosker och bensinstationer runt om i hela Sverige. De fick också en plats i skyltfönsterna, där de 

syntes som allra mest.   72

 Att priserna kunde hållas nere berodde på många saker. De som stod för att översätta verket 

fick väldigt dåligt betalt, vilket också var ett viktigt yrke då 85% av skräplitteraturens titlar var 

utländska. Att det var en översättning värd sina pengar visades sig i slutprodukten, där uttryck och 

ordval enkelt kändes igen som klassiskt engelskt. Ett annat ekonomiskt villkor för att produkten 

skulle kosta så lite som möjligt var ersättningen till författaren. För att kunna försörja sig som 

författare av denna typ av litteratur skulle man behöva hålla en hög produktionsnivå. Svenska förlag 

betalade vanligtvis mellan 2000-4500 kronor för en skriven titel vilket betyder att det behöver 

skriva en större mängd för att kunna leva på sitt skrivande. Därför var det extra viktigt att det fanns 

dessa osynliga skrivregler, som nämndes i första avsnittet om stil-och formvärden. Dessa var 

nödvändiga för författarens levebröd, att underlätta skrivarprocessen och tjäna så mycket pengar 

som möjligt. Det ekonomiska värdet när det gäller skräplitteraturen har ett lågt kulturellt kapital och 

är billigt.   73

 Youtubelitteraturens ekonomiska värde är svårare att analysera. Precis som Forslid med flera 

skrev är förlagen inte speciellt angelägna att ge ut sin säljstatistik. Efter att jag hade kontaktat Tukan 

Förlag som släppt Vem fan är han?? och Bokförlaget Forum som släppt Ibland mår jag inte så bra 

och Monster har statistisk information uteblivit. Tukan Förlag lät engagerade över telefon och bad 

mig skicka ett detaljerat mail kring uppsatsämnet, trots det inget svar. Bokförlaget Forum var från 

början tydliga i att de inte vill vara till någon hjälp. Trots brist på insyn hos förlaget får man anta att 

Youtubelitteraturen säljer oerhört bra och att författarna tjänar bra. Till exempel så släppte Lindgren 

ytterligare en bok under 2017 som heter Vem bryr sig?. På Bokförlaget Forums egna hemsida 

 Lindung 1977, s. 13. 71

 Lundqvist 1977, s. 23-24. 72

 Lundqvist 1977, s. 18.73
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benämns hon som 2016 års ”bäst säljande författare är tillbaka” vilket kan tolkas som att den första 

boken sålde oerhört bra.  Även Lundell har fått förtroende och ska under 2018 släppa en bok vid 74

namn Du är inte ensam. Lind & Co är ansvarig utgivare och de benämner på deras hemsida att 

”Joakim Lundells självbiografi Monster blev en av förra årets mest sålda och uppmärksammade 

böcker.”  Vid tidpunkten av denna uppsats finns ingen indikation på om Redgert kommer släppa 75

ännu en bok eller hur det gått för den rent ekonomiskt.  

 En viktig aspekt inom skräplitteraturen var priset, att det skulle vara billigt. Hur förhåller sig 

Youtubelitteraturen till detta? Adlibris, en av Sveriges största bokhandel säljer samtliga verk som 

har bearbetats i uppsatsen. Böckerna säljs i olika format såsom e-bok, pocket och ljudbok och om 

man räknar ut medianvärdet på dem så kan man få ut en ungefärlig fingervisning på hur mycket 

denna litteratur kostar. Vem fan är han?? kostar 69,5 kronor, Monster kostar 77 kronor och Ibland 

mår jag inte så bra kostar 87 kronor. Det bör tilläggas att priserna som ingick i uträkningen inte är 

originalpriser, det har rabatterats en del sen de släpptes. Enligt Statistiska centralbyråns 

prisomräknare är tre kronor på 1970-talet nu värt 23,60 kronor.  Detta betyder att 76

Youtubelitteraturen är ungefär tre gånger så dyrt som skräplitteraturen. Hur det ekonomiska värdet 

ser ut, blir som tidigare påpekats, svårt att belysa med tanke på omständigheterna gällande förlagen 

i Sverige. Trots det, med den informationen som går att hitta kan man konstatera att  

Youtubelitteraturen säljer många exemplar av deras böcker, det marknadsförs och görs reklam för 

på flera plattformar, vilket tyder på ett högt ekonomiskt värde.  

  

4. Sammanfattande diskussion  
Under uppsatsens gång har det lagts fram fakta och tankar kring dåtidens skräplitteratur och 

nutidens Youtubelitteratur, men den initiala frågan kvarstår, vilka likheter finns det mellan dem? 

Under samtliga värdeindelningar går det att likställa de olika litterära genrerna, men enligt mig går 

det att sammanfatta genom skräplitteraturens och Youtubelitteraturens sätt att använda en metod och 

arbetssätt som systematiserats för att sälja så mycket de kan. I slutdiskussionen kommer 

informationen och faktan som lagts fram tas upp, värde för värde och ställa Youtubelitteraturen och 

skräplitteraturen mot varandra.  

 Forum Bokförlag http://www.forum.se/bocker/personlig-utveckling/v/vem-bryr-sig/ (2018-04-25).74

 Lind & Co http://www.lindco.se/bocker/du-ar-inte-ensam/ (2018-04-25).75

 Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ (2018-04-25).76
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 Likheterna inom stil- och formvärdet är slående lika, inte bildligt talat, men hur de är 

uppbyggda för att nå ut, de har samma budskap. Youtubelitteraturen med sina mindre varierande 

omslagsbilder. Ett porträtt på författaren som också utgör bokens handling i Youtubelitteraturens 

fall, sedan placeras deras namn stort där det kommer synas som bäst. Man visar med omslaget vad 

som är viktigt med det litterära verket, vad boken kommer handla om. I Youtubelitteraturens fall 

handlar det om författaren själv, till exempel Ibland mår jag inte så bra och Vem fan är han?? 

Skräplitteraturens omslag var klichéartad och synliggjorde samhällets djupaste stereotyper om den 

hårda mannen och den mjuka kvinnan. Det som Youtubelitteraturen och skräplitteraturen har 

gemensamt och skiljer dem åt från andra genrer är mängden som produceras och den tydliga 

systematiseringen av omslagen. Det görs enbart på grund att det innan fanns liknande litterära verk 

som lyckats med deras taktik. Inom stil- och formvärdet är det en viktig aspekt om hur boken är 

skriven samt vilken stil det litterära verk har. Lättlästa text, simpel tematik och ett språkbruk som 

kan relateras till en redan etablerad målgrupp. Skräplitteraturen gör det genom att släppa serier av 

sin litteratur, då är det vedertaget att det kommer vara samma sorts användning av språket som den 

föregående. Youtubelitteraturen använder sig av samma språkbruk som på deras mer etablerade 

plattformar som Instagram och Youtube. Det ger läsaren en trygghet, en garanti till att litteraturen 

som de kommer läsa kommer de förstå sig på, utan någon risk för att tappa bort sig i avancerade ord 

eller mödosamma idéer. 

 Youtube- och skräplitteraturen delar inom kunskapsvärdet deras användning. Det är 

klichéerna som fungerar som litteraturens pelare, det mesta grundar sig i dem. Problemet med 

klichéer och schablonbilder är att det inte tillför något nytt, och om inte något nytt tillförs hur kan 

då ny kunskap uppstå. Det hjälper inte att dessa klyschor är de äldsta och mest påtagliga vi har i vårt 

samhälle. Viktigt att konstatera är att genrerna i fråga inte använder likadana klichéer, det är olika 

typer av klichéer som används på ett likartat sätt. Skräplitteraturen med sin distinkta och 

traditionella könsfördelning, där mannen var aktiv och handelskraftig samtidigt som kvinnan var 

passiv. Detta kan ändras i vissa fall beroende på vilken undergenre som behandlas, i till exempel 

romantikgenren där huvudkaraktär var kvinna. Detta kan eliminera klyschan om kvinnan som 

passiv, det kan vara en handelskraftig kvinna i dessa men därmed bjuder man in till en annan långt 

ingraverad schablonbild om att kvinnan vara mer intresserad av kärlek och känslor. Det enda sättet 

för kvinnan inom skräplitteraturen att vara pådrivande och intressant var i en kärlekshistoria. 

Youtubelitteraturen använder sig av samma typ av klichéartade människosyn. Den är inte 

könsbaserad utan utgår ifrån människors drömmar. I de tre verken som behandlats i denna uppsats 

så har alla haft en tydlig ”botten till toppen” tematik, att de lyckades. Det finns ett antagande att alla 
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vill bli berömda och älskade som man utnyttjar i sin litteratur. Det är som mest påtagligt i Vem fan 

är han?? då den beskrivs som en handbok för hur man blir känd, men det finns inslag i de andra två 

också. Det är anmärkningsvärt, att en publik persona räcker som anledning för att bli författare. Det 

kan uppfattas som att skräp- och Youtubelitteraturen brister när det kommer till att förmedla ett djup 

och en större förståelse. När det väl händer däremot ger det intryck av att redan ha sagts av någon 

annan.  

  Samtidigt som det litterära innehållet inte övertygar med sin kunskap så finns det 

fortfarande lärdomar att hämta. Det har varit tydligt under uppsatsens gång att både skräp- och 

Youtubelitteraturen är två genrer som provocerar och framkallar känslor. Detta når sitt crescendo 

under analysen av de olika genrer emotionella värde. Det emotionella värdet handlar som bekant 

om hur det litterära verket i fråga rör upp känslor och hur det går till. Skräp- och Youtubelitteratur 

använder sig av en likartad dramaturgi. Till och börja med är ett lyckligt slut väsentligt för båda 

genrerna, och vägen till det lyckliga slutet är inte heller helt olikt varandra. Vägen dit är brokig, det 

finns hinder som huvudkaraktärerna lyckas överkomma. Detta trots att skräplitteratur är fiktiv och 

Youtubelitteraturen självbiografisk. Skräp- och Youtubelitteraturen rör upp samma sorts känslor på 

ett liknande sätt. Skräplitteraturen med motstånd från alla håll och kanter, kampanjer och politiker. 

Där förklarades det att den var farlig för ungdomarna, att den var våldsam och en kulturfara. 

Youtubelitteraturen har inte fått utsått samma motstånd ännu, men de få uttalanden i form av 

krönikor och recensioner har inte varit hyllande. 

 Det sociala och ekonomiska värdet är där skräp- och Youtubelitteraturen skiljer sig mest åt. 

Det som är i högsta grad anmärkningsvärt är priset. Skräplitteraturen har en betydligt billigare 

prislapp än Youtubelitteraturen trots dess snarlika innehållsvärde. Detta utesluter inte att 

Youtubelitteraturen är billig, utan belyser istället den billiga prislapp som sattes på skräplitteraturen 

förr i tiden. Däremot finns likheten i vilka utrymmen som litteraturen marknadsfördes och såldes. 

Skräplitteraturen syntes på platser som tidigare inte varit normalt för litteratur, så som kiosker och 

matbutiker och marknadsfördes i tunnelbanan och på stan, som påpekades tidigare i analysen, där 

mycket människor rör sig. Det finns en likhet i Youtubelitteraturen och hur den marknadsförs på 

internet. Marknadsföringen sker främst via författarnas egna kanaler och online-annonser men även 

via television, som ofta består av intervjuer runt författaren som får berätta om sitt litterära verk. 

Majoriteten av Youtubelitteraturen marknadsförs inte bara på internet, den säljs och konsumeras på 

internet.  Den handlas på internetbokhandlar som Adlibris och Bokus eller liknande, antingen som 77

 Erik Wikberg, Boken 2017: marknaden, trender och analyser, Svenska bokhandlareföreningen, Stockholm, 2017.77
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pocket, inbunden, e-bok eller ljudbok.  Internet är också den plats där samhörigheten skapas 78

mellan människor när Youtubelitteraturen står i centrum, det sociala utrymmet. Det finns ingenting 

som tyder på att Youtubelitteraturen specifikt riktar sig mot en social klass. Det går däremot inte att 

bevisa, både på grund av att arbetar, medel- och överklassen inte längre är lika tydliga som förut 

och att den statistiken är svår att få tag på. Den behöver heller inte rikta sig till en social grupp i 

samhället, så som skräplitteraturen gjorde. Skräplitteraturen hittade en grupp i samhället som inte 

hade en litteratur som de förstod och kunde relatera och använda som eskapism. De kapitaliserade 

på det och gjorde litteraturen billig, både att sälja och göra, lättåtkomlig och enkel att 

massproducera. Youtubelitteraturen som inte riktar sig mot en specifik samhällsgrupp, tilltalar 

istället deras egna publik där alla sorters människor är blandade. På liknande sätt ser man en massa 

som kan dras nytta av. Det finns en miljonpublik som är nästintill slaviskt följer dessa 

Youtubekreatörer och influencers varje dag, och nu är det litteraturkonsten som används. Det är inte 

första gången de använder sig själv och sitt varumärke i områden utanför sina egna. Ett möjligt 

motiv kan vara att tjäna mer pengar. Detta blir tydligt när man studerar deras karriärer som 

involverar allt från musikskapande, skådespeleri och nu författarskap. Det huvudsakliga syftet med 

skräp- och Youtubelitteraturen kan argumenteras vara just att tjäna pengar. Givetvis är detta inte 

förbehållet enbart dessa författare, utan något alla som skriver böcker vill. Det finns däremot en 

skillnad mellan att sätta det litterära verkets förmåga att påverka och underhålla bakom dess 

potential att sälja mycket och tjäna bra med pengar. Man kan tycka att en författare bör ha ett 

budskap med sitt verk och vilja uppnå någonting med det. Inom skräp- och Youtubelitteraturen 

framstår det ibland som att dess huvudsakliga fokus är att tjäna pengar, och innehållet tycks vara 

mindre centralt.  

 Avslutningsvis vill jag återvända till Robert Escarpits och de två kretsloppen. Under 

uppsatsen har skräplitteraturen flera gånger placerats in i det ”populära” kretsloppet och ses som en 

lägre typ av litteratur, på grund av sitt låga pris, sin avsaknad av djup och sin arketypiska 

människosyn. Författaren är okänd och läsekretsen saknar en högre utbildning. Youtubelitteraturen 

har inte placerats in i varken det populära eller bildade kretsloppet under uppsatsens gång. 

Anledning till det är att Youtubelitteraturen placeras i både det populära och bildade kretsloppet är 

på grund att den blandar olika komponenter från vardera kretslopp. I det populära kretsloppet passar 

Youtubelitteraturen in på grund av sitt innehåll, ett som liknar skräplitteraturen, med sitt platta och 

intetsägande syfte, anpassade och anspråkslösa språk och brist på nytänk. Däremot är författaren det 

 Adlibris, https://www.adlibris.com/se/bok/ibland-mar-jag-inte-sa-bra-9789175037745 (2018-04-27).78

https://www.adlibris.com/se/bok/ibland-mar-jag-inte-sa-bra-9789175037745
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absolut viktigaste för Youtubelitteraturen, utan författaren och dess publik blir innehållet helt 

värdelöst, en komponent som hör till det bildade kretsloppet, att författaren uppmärksammas. Priset 

är också en faktor, Youtubelitteratur är tre gånger så dyrt som skräplitteratur, så att kalla det billigt 

hade varit fel. Vilken publik som läser Youtubelitteratur är tvetydigt, den statistiken går tyvärr inte 

att få tag på men allt talar för att människor från alla samhällsklasser är konsumenter. 

Youtubelitteraturen är ett exempel för internets utveckling det senaste decenniet, hur det påverkat 

samhället och löst upp gränser och inte minst Escarpits kretslopp. Vad Youtubelitteratur kommer att 

betyda för litteraturens framtid är oklar, minst lika oklar som när skräplitteraturen var som allra 

populärast.  

 Sammanfattningsvis  har uppsatsen haft i syfte att undersöka Youtubelitteraturens plats inom 

den litterära sfären och dess likheter med skräplitteratur. Med en utgångspunkt i skräplitteraturens 

historia och med hjälp av fem värdebegrepp (stil- och formvärde, kunskapsvärde, emotionellt värde, 

socialt värde, ekonomiskt värde) går det att finna ett arbetssätt som satts i system av de olika 

förlagen. Skräp- och Youtubelitteraturen är baserade på schablonbilder och klichéer av respektive 

tid som genren befinner sig i och samtidigt tilltalar de en specifik gruppering i samhället. En stor 

skillnad mellan skräp- och Youtubelitteraturen är hur författarna framställs, inom skräplitteraturen 

är författaren anonym och inte speciellt viktig för den slutgiltiga produkten. Inom 

Youtubelitteraturen är författaren framträdande och extremt viktigt för slutprodukten. Resultatet av 

uppsatsen är att det finns likheter mellan nutidens Youtubelitteratur och dåtidens skräplitteratur samt 

att det säger något om samhället som det befinner eller befann sig i.  
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www.youtube.com/watch?v=8ckHGhr_cjE&t=5s (Inhämtad: 24/4 2018)  

https://www.youtube.com/watch?v=e2-sotwTKII
https://www.youtube.com/watch?v=8ckHGhr_cjE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=8ckHGhr_cjE&t=5s
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